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Se você perguntar quem salvou a economia dos Estados Unidos - na realidade, a economia do 
mundo - nestes últimos três anos, a resposta é simples. O incansável consumidor americano 
resolveu o problema, comprando casas cada vez maiores, recheando-as de móveis e acorrendo 
em grande número aos shopping centers. Produtores de Albuquerque a Amsterdã se beneficiaram. 
O que é menos simples é o motivo. O que fez com que o americano médio desafiasse tanto as 
más notícias (terrorismo, queda no preço das ações, desemprego crescente)? As respostas-padrão 
foram as reduções tributárias, as baixas taxas de juros e uma profunda inclinação ao 
materialismo. Mas deve-se somar a isso a demografia e o débito.  
 
Susan Sterne, da Economic Analysis Associates, observa que a queda na atividade econômica 
coincidiu quase perfeitamente com a chegada maciça da geração baby boom ao seu auge de 
poder de ganho e poder aquisitivo.  
 
Em 2002, os baby boomers mais velhos (nascidos em 1946) tinham 56 anos, e os mais jovens 
(nascidos em 1964) tinham 38 anos. Agora considere o seguinte:  
 
os consumidores com idades entre 35 e 44 anos gastaram cerca de 20% a mais do que os 
consumidores médios, e aqueles com idades entre 45 e 54 anos gastaram 30% a mais. Em 2001, 
essas duas faixas etárias representavam cerca de 40% dos domicílios americanos e metade dos 
gastos.  
 
Até certo ponto, o ciclo vital derrotou o ciclo econômico, diz Sterne.  
 
As famílias quiseram casas maiores. Seus filhos inundaram colégios e faculdades, exigiram 
computadores, CDs e carros. De março de 2001 a março de 2003, continua Sterne, várias 
dezenas de categorias de produtos experimentaram "notáveis" aumentos de dois dígitos, incluindo 
telefones celulares, motocicletas, brinquedos, jóias e ferramentas.  
 
Um motivo pelo qual os americanos puderam gastar à vontade foi que eles se afundaram mais em 
dívidas. De fato, a democratização do débito é o grande marco do final do século 20. Em 1946, 
logo após a 2.ª Guerra Mundial, a dívida do consumidor chegou a 22% da receita do domicílio, 
descontados os impostos, informa o Federal Reserve. (Isto é, para cada receita de US$ 10 mil, 
havia US$ 2.200 em dívidas.) Agora, a dívida é quase 110% da renda.  
 
Mais famílias estão tomando emprestado, e os devedores têm mais dívida em relação à receita.  
 
A mudança para áreas residenciais nos arredores das cidades explica boa parte da transformação. 
Em 1940, somente 44% dos americanos eram proprietários de imóveis; hoje em dia, eles beiram 
a casa dos 70%.  
 
Naquela época, menos da metade (45%) dos proprietários de imóveis tinha hipotecas; agora dois 
terços deles têm. Mas outras formas de crédito também explodiram: empréstimos para compra de 
veículos, cartões de débito e cartões de crédito. O primeiro cartão de crédito moderno, o cartão 
Diners Club, apareceu em 1950. (Antes disso, lojas de departamento e empresas petrolíferas 
ofereciam cartões.) Em 1998, três quartos das famílias tinham cartões de crédito.  
 
Isso constituiu uma revolução social assim como econômica. Por causa das taxas exorbitantes, 
antes o crédito passava ao largo da maioria dos americanos. Novas leis e tecnologias mudaram 
isso. A Lei Fair Housing (algo como "Lei de Moradia Justa"), de 1968, e a Equal Credit Opportunity 
Act ("Lei de Igualdade nas Oportunidades de Crédito"), de 1974, decretaram a ilegalidade da 
discriminação racial ou sexual para empréstimos. Tornou-se ilegal "excluir" bairros inteiros (isto é, 
recusar-lhes empréstimos).  



 
Mulheres casadas puderam obter seu próprio crédito facilmente e não apenas depender de seus 
maridos.  
 
As decisões relativas a empréstimos abandonaram os palpites e estereótipos para adotar modelos 
estatísticos que, baseados em bancos de dados de históricos de crédito, revelavam padrões de 
pagamento e inadimplência. O mais conhecido desses sistemas de avaliação de crédito é o Fico, 
que classifica os consumidores em uma escala de 300 a 850, com base em dois fatores - a 
prontidão com que as pessoas pagam contas comuns e seus débitos totais -, que respondem por 
dois terços da avaliação. (Fico é a forma abreviada de Fair Isaac Corp., a primeira a introduzir a 
fórmula em 1989.) "O advento da avaliação estatística de risco deu mais confiança aos 
financiadores, que começaram a a estender os empréstimos às camadas mais baixas no espectro 
da renda", diz Mike Staten, diretor do Credit Research Center (Centro de Pesquisa de Crédito) da 
Georgetown University. Na década de 90, hipotecas, cartões de crédito e empréstimos para 
compra de veículos foram cada vez mais comercializados para grupos "subnobre". Para muitas 
famílias mais pobres, pagar suas contas em dia tornou-se um caminho para o crédito.  
 
A boa notícia é que tudo isso reforçou a economia. No final do ano de 1999, a dívida dos 
domicílios (incluindo hipotecas) totalizou US$ 6,5 trilhões, representando 96% da renda 
disponível; em março de 2003, a dívida tinha pulado para quase US$ 8,7 trilhões, representando 
108% dos rendimentos. Os US$ 2 trilhões extras, incluindo dinheiro de "sobra" do 
refinanciamento de hipotecas, estimularam as compras. Melhor ainda, a queda das taxas de juros 
resultou num ligeiro declínio dos juros mensais e do pagamento do principal, de um pico de 
14,4% da renda descontados os impostos, em 2001, para 14% agora. As pessoas refinanciaram 
suas hipotecas, trocando dívidas em cartão de crédito com juros altos por dívidas de hipoteca com 
juros mais baixos, ou tomaram emprestado por menos.  
 
Desde 1998, as taxas de juros dos cartões de crédito caíram de 15,6% para 12,8%. Já as taxas 
sobre os empréstimos para compra de veículos novos diminuíram de 6,3% para 3%.  
 
A má notícia é que todas as boas notícias não duram para sempre. A demografia dos gastos se 
deteriorará ligeiramente na próxima década, diz Sterne. Os domicílios de gente mais jovem - 
relativamente mais pobres - aumentarão rapidamente. E os baby boomers, que estão 
envelhecendo, vagarosamente irão perder poder aquisitivo. O problema maior e mais enigmático 
diz respeito ao inevitável, embora indeterminado, fim da orgia de crédito dos EUA, que durou 60 
anos. As taxas de juros já subiram em relação às baixas recentes e ameaças maiores surgem no 
horizonte.  
 
A dívida domiciliar não pode, para sempre, aumentar mais rapidamente do que a renda, embora 
isso venha acontecendo há décadas. Mais cedo ou mais tarde, as famílias vão decidir que já 
tomaram emprestado o bastante ou que tomaram emprestado demais. Mais cedo ou mais tarde, 
os baby boomers liquidarão dívidas de uma vida inteira. Mais cedo ou mais tarde, os 
emprestadores vão exaurir os riscos de bom crédito. De fato, não se sabe ainda se o agressivo 
financiamento dos últimos anos foi longe demais. Índices mais altos de inadimplência e falência 
pessoal já são causas de preocupação.  
 
A grande euforia de crédito exemplifica o espírito americano - uma crença otimista no futuro e um 
constante desejo por mais. Tem impulsionado as economias americana e global, mas o que vai 
acontecer quando diminuir?  
 
Embora as pessoas se preocupem com a elevação da dívida federal, a verdadeira bomba de dívida 
pode estar bem mais próxima de nós.  
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